
 
Liturgie en nieuws, zondag 6 december 2015, Gereformeerde Kerk Lunteren 

Tweede zondag van Advent  
    
Morgendienst  Avonddienst  
Voorganger: ds. W.J.W. Scheltens Voorganger: ds. H.Z. Scheltens - Ritzema 
Organist: Sipke de Boer Organist: Margret Spelt 
Kindernevendienst:    
groep 1 t/m 5 o.l.v. Nicolette Schute Collecten: 1e: Kerk 
groep 6 t/m 8 o.l.v. Edith de Rooij  2e: Onderhoudsfonds     
 
Liturgie voor de morgendienst 
 
- Orgelspel 
- Voor de dienst: Lied 218 
- Welkom 
- Intochtspsalm: Psalm 24: 1, 4 
- Stil gebed, Votum en groet 
- De tweede kaars van advent zal worden aangestoken door: 
Jelle& Laura Veldhuisen 
 
“Kerst is een feest van blijdschap.  
een feest voor jou en een feest voor mij  
Kerstfeest maakt je warm van binnen,  
en die warmte maakt je blij.” 
 
- Zingen: Lied 461: 1, 2 
- Gebed van inkeer en verootmoediging 
- Zingen: Lied 834 
- Woord voor onderweg: Psalm 141: 1-4 
- Zingen: Psalm 119: 30 
- Gebed om de Heilige Geest 
- Kinderlied: Jezus is de goede herder 
 
Jezus is de goede herder,  
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 

 
Als je ’s avonds niet kunt slapen, 
als je bang in ’t donker bent. 
Denk dan eens aan al die schaapjes 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder. 
Hij vergeet  zijn schaapjes niet.  
 
Jezus is de goede herder. 
Jezus, Hij is overal.  
Jezus is de goede herder, 
brengt je veilig naar de stal. 
 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst voor Kerstproject 
‘Liefdevol aangeraakt’ 
- De Bijbel open: Lucas 1: 26-38 
- Zingen: Lied 464: 2, 3, 4. 
- Verkondiging  
- Zingen: Lied 439 
- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst en er wordt 
iets op de lantaarn geplakt 



- In memoriam (staande) 
- Zingen: 'Abba Vader' (Opwekking 136:1) 
 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Collecten: 1e. Kerk, 2e Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Lied 433 (staande) 
- Zegen, waarna:  lied 415: 3 
- Orgelspel 
 
Liturgie voor de avonddienst 
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Psalm 42: 1 en 4 
- Stil gebed, Votum en groet 
- Zingen: Psalm 42: 7 
- Gebed om de werking van de Heilige Geest 
- De Bijbel open: Jesaja 40: 12-31 
- Zingen: Lied 825: 3 en 5 
- Verkondiging 
- Zingen: Lied 442 
- Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis  
- Zingen: Psalm 79: 5 
- Dankgebed 
- Collecten: 1e. Kerk, 2e. Onderhoudsfonds 
- Slotlied: Psalm 80: 1 en 7 
- Zegen, waarna zingend 3 x Amen 
- Orgelspel 

Nieuwsbrief 
* Maandagmorgen is weer: Ontmoeting met de Psalmen, van 10 
tot 11.30 uur.  
Je kunt je nog aanmelden op lijst in de hal 
* De collectedozen voor het kinderkerstfeest staan weer bij de 
uitgang. De opbrengst is bestemd voor een kerstaandenken voor 
de kinderen van onze zustergemeente in Roemenië. 
* Komende maandag en dinsdag is er weer catechisatie!	
 

  
 


